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Inderdaad, na een deugd doende vakantie staat het nieuwe sportseizoen voor de deur. Binnen 
enkele weken vliegen we er terug in!  Ook dit jaar biedt Scabazoe u een waaier van activiteiten 
aan. Met een gemotiveerde ploeg van monitoren, begeleiders en medewerkers, allemaal 
vrijwilligers, staan we klaar om dit seizoen opnieuw een uitgebreid en kwaliteitsvol G-sport 
programma te verzorgen. In grote lijnen blijven onze activiteiten dezelfde maar wel met hier en 
daar een kleine verandering of uitbreiding. 
 
Maar traditie getrouw starten we ons seizoen met een club BBQ op zaterdag 12 september waar 
we bij een lekker hapje en drankje gezellig kunnen bijpraten over de afgelopen vakantie en het 

nieuwe sportseizoen. Uitnodiging en inschrijvingsformulier voor 
de BBQ zit in bijlage. 
 
Dit jaar zorgt onze voorzitter op de BBQ voor een speciale 

verrassing voor alle aanwezigen! 
 
 
 

 

Lidmaatschap SCABAZOE en federatie 
van 1 september 2015 tot 31 augustus 2016 

1ste lid van het gezin 55 EUR 

2de lid van hetzelfde gezin 45 EUR 

3de lid van hetzelfde gezin 25 EUR 

Gezinstarief 
voor een gezin vanaf 4 personen  

150 EUR 

Te storten op bankrekening BE33 0013 8205 0946 (GEBABEBB) van Scabazoe  

 

 

Voor vragen of inlichtingen: 
Marc Somers – Anja Lameir 

Zoerselhoek 31 - 2980 Zoersel 
 

gsm 0474-97 16 45  of  marc.somers@scabazoe.be 
bezoek regelmatig onze (gesloten) facebook pagina of onze website 

www.scabazoe.be 
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Zitvolleybal 
Onze zitvolleybal ploeg traint zoals de vorige jaren op maandagavond van 
20.00u tot 22.00u in de Amigos Arena. Dit jaar wordt er verder gewerkt aan 
een verdere uitbreiding van het aantal deelnames aan wedstrijden en 
tornooien en aan de organisatie van demo-wedstrijden. Er dienen zich al 
enkele events aan in september en oktober.  We zijn dan ook meer dan ooit 
op zoek naar nieuwe spelers, jong en oud, om onze ploeg te versterken. 
 

Op maandag 7 september, de eerste training van het seizoen, zullen we hierover meer uitleg 
geven en de verschillende mogelijkheden bespreken op een spelersvergadering. Alle 
zitvolleyballers en alle geïnteresseerden op post! 
 
 

 
Sportsprinkels 

Onze sportsprinkels blijven zoals vroeger doorgaan elke 2 weken op zondag ochtend van 10.30u 
tot 12.00u aan de Achterstraat. De thuisbasis blijft de sporthal van de gemeenteschool Beuk & 
Noot (GSA) maar af en toe wijken we uit naar de gym- en danshal van De Zoest. De eerste 
sportsprinkels gaan door op zondag 20 september in De Zoest (of op de buitenterreinen). 
 
Vanaf dit seizoen worden de sportsprinkels geleid door een nieuw maar toch vertrouwd gezicht: 
KAAT SOMERS neemt de fakkel over en zal onze kleinste leden een spannend sportief aanbod 
bieden. Ze wordt daarin bijgestaan door onze begeleiders en vrijwilligers. 
 

Sportsprinkels XL 
Vorig seizoen zijn we gestart met maandelijks een afzonderlijke sportsprinkels XL 
werking voor de ‘groten’. Vanaf dit jaar bieden deze activiteit aan samen met de 
‘gewone’ sportspinkels om de 2 weken en op dezelfde locatie. De sportsprinkels XL 
worden ter harte genomen door Marc Somers. Ook bij de XL’s wordt er 
ondersteuning geboden door voldoende begeleiders. 
 
Afhankelijk van wat er op het programma staat, zullen de ‘kleintjes’ en de ‘groten’ afzonderlijk of 
samen sporten.  
 

 
Vrij zwemmen 

Ook in sportseizoen 2015-2016 kunnen al onze leden op donderdagavond van 
19.30u tot 20.30u gebruik maken van het zwembad in Pulderbos. We bieden hier 
geen specifieke activiteiten of lessen aan maar uiteraard is er wel steeds een 
redder aanwezig. Uiteraard mogen ook ouders, broers en zussen mee gaan 
zwemmen mits ze ook lid zijn. 
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SCABAZOE CLUB KALENDER 2015-2016 
 

Datum Activiteit Locatie 
Maandag 07/09/2015 Start zitvolleybal 

Spelersvergadering 
Amigos Arena 20.00u – 22.00u 

Zaterdag 12/09/2015 Familie BBQ Gemeenteschool De Kiekeboes,  
Kerkstraat 7 – Zoersel 

Zondag 20/09/2015 Start sportsprinkels + XL De Zoest of buitenterreinen 

Zondag 04/10/2015 Sportsprinkels + XL De Zoest of buitenterreinen 

Zondag 18/10/2015 Sportsprinkels + XL Beuk&Noot (GSA) 

Zondag 08/11/2015 Sportsprinkels + XL Beuk&Noot (GSA) 

Zondag 15/11/2015 !!! Sportsprinkels + XL Beuk&Noot (GSA) of De Zoest 

Zondag 29/11/2015 Sportsprinkels + XL Beuk&Noot (GSA) 

Zondag 13/12/2015 Sportsprinkels + XL Beuk&Noot (GSA) 

Zondag 10/01/2016 Sportsprinkels + XL Beuk&Noot (GSA) 

Zondag 24/01/2016 Sportsprinkels + XL Beuk&Noot (GSA) 

Zondag 07/02/2016 Sportsprinkels + XL Beuk&Noot (GSA) 

Vrijdag 26/02/2016 
 Zaterdag 27/02/2016 
 Zondag 28/02/2016 

Sportweekend voor alle  
Sportsprinkels en 
zitvolleyballers 

Vakantiehuis Fabiola  
Maasmechelen 

Zondag 06/03/2016 Sportsprinkels + XL Beuk&Noot (GSA) 

Zondag 20/03/2016 Sportsprinkels + XL Beuk&Noot (GSA) 

Zondag 17/04/2016 Eindactiviteit 
Sportsprinkels + XL 
en alle leden en 
symlpathisanten 

Nog te bepalen 
(met een hapje en een drankje) 

Zondag 29/05/2016 Afsluiting sportseizoen 
voor alle leden en 
sympathisanten 

Minigolf (of bowling) 

 
 


